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ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น 
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... 

     
 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 
โดยที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานและสภาพการท างาน 
ในเรือประมง ความซ  าซ้อนของบทบัญญัติกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับมีการออกพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดหน้าที่ของเจ้าของเรือและการปฏิบัติหน้าที่ของแรงงานประมงให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมง 
ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วย
การท างานในภาคการประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  

๒. ค าอธิบายหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎกระทรวงฯ 
ร่างกฎกระทรวงนี  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้น าไปรับฟังความคิดเห็นผ่าน

เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง โดยร่างกฎกระทรวงนี ได้มีประเด็นแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี  

๒.๑ เปลี่ยนชื่อกฎกระทรวงจาก “กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล” 
เป็น “ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....” เพ่ือให้สอดคล้องกับชื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.๒ เพ่ิมบทนิยามค าว่า “คนประจ าเรือ”หมายความว่าคนประจ าเรือตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประมง และค าว่า “การท าการประมงนอกน่านน  าไทย” หมายความว่าการท าการประมงในทะเล
นอกน่านน  าไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ร่างข้อ ๒) 

๒.๓ เกี่ยวกับการน าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาใช้กับกฎกระทรวงนี  ได้เพ่ิมมาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๑๒๕/๑ เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และตัดค าว่า “หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗” เนื่องจากได้น ามาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ไปเขียนไว้
ในร่างข้อ ๑๔ แล้ว (ร่างข้อ ๓) 

๒.๔ เพ่ิมเกี่ยวกับการให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรืออาจให้ทายาทซึ่งอายุไม่ต่ ากว่า ๑๖ ปี 
ที่ได้รับหนังสือรับรองให้ฝึกงานจากกรมเจ้าท่าฝึกงานด้านท าการประมงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาในการท าประมง 
ล าละไม่เกิน ๑ คน โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฝึกงาน ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
และกรมเจ้าท่าร่วมกันประกาศก าหนด (ร่างข้อ ๔ วรรคสอง) 

๒.๕ ยกเลิกเกี่ยวกับการให้นายจ้างน าลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละ ๑ ครั ง 
นับแต่วันท าสัญญาจ้าง (ร่างข้อ ๖) 

 
 
 

๒.๖ เพ่ิมบทบัญญัติ... 



-๒- 

๒.๖ เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับเรือประมงที่ออกไปท าการประมงนอกน่านน  าไทยเกิน ๑ ปี    
โดยก าหนดให้นายจ้างน าลูกจ้างซึ่งเป็นคนประจ าเรือ กลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการท างานของลูกจ้างปีละ ๑ ครั ง นับแต่วันที่น าเรือออกท าการประมง 
ทั งนี  ก่อนน าเรือท าการประมงในรอบถัดไปนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนตามที่ตกลงกันแต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วันและไม่ให้นับเวลาเดินทางเป็นเวลาพักผ่อน (ร่างข้อ ๗) 

๒.๗ ยกเลิกบทบัญญัติที่ก าหนดให้นายจ้างส่งส าเนาทะเบียนลูกจ้างและการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และเพ่ิมหลักการในกรณีที่นายจ้าง
จัดให้มีรายชื่อคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน  าไทยให้ถือว่านายจ้างได้จัดท าทะเบียนลูกจ้างแล้ว
(ร่างข้อ ๘ วรรคหนึ่ง) 

๒.๘ เพ่ิมหลักการเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุด โดยกรณีลูกจ้าง
ประสงค์จะให้นายจ้างโอนเงินค่าจ้างหรือค่าท างานในวันหยุดให้แก่บุคคลในครอบครัว ให้นายจ้างด าเนินการ
ตามที่ ลูกจ้างร้องขอตามที่ ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ ายในการโอนเงิน  
และหากบุคคลดังกล่าวได้รับเงินตามที่โอนให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าท างานในวันหยุดให้กับลูกจ้างแล้ว 
(ร่างข้อ ๑๓) 

๒.๙ น าหลักการเกี่ยวกับการห้ามหักค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุด ตามมาตรา ๗๖ 
ซึ่งเดิมเขียนไว้ในข้อ ๓ น ามาเขียนใหม่ไว้เป็นการเฉพาะ โดยเพ่ิมการหักเงินเพ่ือชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วย  
การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ล าดับก่อนหลังในการหักเงิน และอัตราในการหักเงิน (ร่างข้อ ๑๔) 

๒.๑๐ ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกเบี ยในระหว่างผิดนัดช าระซึ่งเดิมก าหนดไว้ในข้อ ๑๑ 
เนื่องจากเป็นหลักการเดียวกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเขียนไว้ในร่างข้อ ๓ แล้ว 

๒.๑๑ ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๔ เดิม เกี่ยวกับข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้อง
จ่ายเงินกรณีลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ ถ้านายจ้างได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ  
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างต้องไปตกค้างอยู่ต่างประเทศ โดยนายจ้างแสดงเจตนาน าลูกจ้างทั งหมด 
กลับสถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน และออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ เนื่องจาก ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความในวรรคหนึ่ง 

๒.๑๒ ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงฉบับเดิม เกี่ยวกับการให้นายจ้างด าเนินการ
หรือออกค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างกลับสถานที่ที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าท างาน เนื่องจากหลักการดังกล่าวได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แล้ว 

๒.๑๓ ตัดค าว่า “ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง” ในข้อ ๑๖/๑ เดิมออก เนื่องจากได้มีการก าหนด
นิยามค าว่า “การท าการประมงนอกน่านน  าไทย” ไว้ในร่างข้อ ๒ แล้ว (ร่างข้อ ๑๘) 

๒.๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๖ เดิม เกี่ยวกับการจัดให้มีอาหารและน  าดื่ม ห้องส้วม เวชภัณฑ์
และยาเพ่ือใช้ปฐมพยาบาล โดยก าหนดว่าในกรณีที่นายจ้างจัดให้มีอาหารน  าดื่ม เวชภัณฑ์และยา ตามกฎหมายว่าด้วย
การประมงให้ถือว่านายจ้างได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงนี แล้ว (ร่างข้อ ๑๙) 

๒.๑๕ ก าหนดรองรับกรณีที่นายจ้างได้จัดท าสัญญาจ้างและทะเบียนลูกจ้างในงานประมงทะเล 
ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน 
ในงานประมงทะเล (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือว่านายจ้างได้จัดท าสัญญาจ้างและทะเบียนลูกจ้างตามกฎกระทรวงนี แล ้ว 

 
 
 
 

๓. บุคคล... 



-๓- 

๓. บุคคลซึ่งอาจได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย 
๓.๑ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน 

(๑) ผลกระทบต่อนายจ้าง  
 ผลกระทบเชิงลบ  มีภาระด้านค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ นเนื่องจากตามร่างข้อ ๗ 

ก าหนดให้เรือประมงที่ออกไปท าการประมงนอกน่านน  าไทยเกิน ๑ ปี นายจ้างต้องน าลูกจ้างกลับเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบปีละ ๑ ครั ง นับแต่วันที่น าเรือออกท าการประมง 
และก่อนน าเรือท าการประมงในรอบถัดไปนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อนตามที่ตกลงกันแต่ต้อง  
ไม่น้อยกว่า ๑๔ วันและไม่ให้นับเวลาเดินทางเป็นเวลาพักผ่อน 

 ผลกระทบเชิงบวก เป็นการยกระดับการคุ้มครองแรงงานในภาคประมง 
ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในภาคประมง  
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการภาคประมงของประเทศไทยในเวทีนานาประเทศ อันจะเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประผู้ประกอบการประมงไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ น ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา 
ในการท าประมงโดยเพ่ิมหลักการให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือให้ทายาทซึ่งมีสัญชาติไทยและมีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า ๑๖ ปี ที่ได้รับหนังสือรับรองให้ฝึกงานฝึกงานด้านการท าประมงได้ ลดภาระของนายจ้างเกี่ยวกับ
เรื่องน าลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละ ๑ ครั ง การส่งส าเนาทะเบียนลูกจ้างและการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียนลูกจ้างต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ลดภาระของนายจ้างจากความซ  าซ้อนของกฎหมาย
ในการจัดให้มีอาหารและน  าดื่ม ห้องส้วม เวชภัณฑ์และยาเพ่ือใช้ปฐมพยาบาล โดยก าหนดว่าในกรณีที่นายจ้างจัดให้
มีอาหารน  าดื่ม เวชภัณฑ์และยาตามกฎหมายว่าด้วยการประมงให้ถือว่านายจ้างได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงนี แล้ว 

 (๒) ผลกระทบต่อลูกจ้าง 
  ผลกระทบเชิงลบ (ไม่มี) 
ผลกระทบเชิงบวก เป็นการป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมง และเพ่ิมการ

คุ้มครองลูกจ้าง เช่น ในเรื่องมีเวลาพักผ่อนเพ่ิมขึ นจ านวน ๑๔ วัน ก่อนออกท าประมงในรอบถัดไปตามร่างข้อ ๗ 
(เรือประมงนอกน่านน  าไทย) ลูกจ้างมีสิทธิขอให้นายจ้างโอนเงินค่าจ้าง ค่าท างานในวันหยุดแก่บุคคลใน
ครอบครัวของลูกจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน (ร่างข้อ ๑๓) เป็นต้น 

 (๓) ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ  
  เมื่อร่างกฎกระทรวงนี มีผลใช้บังคับ จะเป็นการยกระดับการคุ้มครองแรงงาน 

ในภาคประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานในภาคประมง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาประเทศ อันจะเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประผู้ประกอบการประมงไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ น  

๓.๒ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ 
(ไม่มี) 

๔. เหตุผลและความจ าเป็นการก าหนดโทษอาญา 
นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษ 
ตั งแต่มาตรา ๑๔๔ – ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยโทษทางอาญาที่ก าหนดไว้
ส าหรับลงโทษผู้กระท าความผิดมีทั งโทษปรับ จ าคุก หรือทั งจ าทั งปรับ ตามความหนักเบาของการกระท าความผิด 
และโดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานขั นต่ าในการจ้างงาน 
 
 
                   เป็นกฎหมาย... 



 
-๔- 

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องก าหนดโทษ
ทางอาญาเพ่ือป้องปรามมิให้มีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย และโทษทางอาญาได้ก าหนดให้เหมาะสม  
และได้สัดส่วนกับลักษณะความผิด โดยความผิดตามร่างกฎกระทรวงนี จะต้องเกิดจากการกระท าโดยเจตนา
ของผู้กระท าเท่านั น ไม่มีบทบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท าโดยประมาทหรือให้ต้องรับผิดแม้ได้กระท าโดย
ไม่มีเจตนา และกฎกระทรวงนี ไม่ได้มีการเพ่ิมโทษทางอาญาให้สูงขึ นแต่อย่างใด 

 
 
 

 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กองนิติการ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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bbfl~~lvi1'J1'U1 'Ul'UVitlVl~~ fl~l'Jbb~~~A'U 1~-r'\.J, ~

b~ e:Jijfl1~~ltl~1~1'Jbb~~~lvi1'J1'U1 'Ul'UVltlVl1~ bbnflfl~l'J 1~'U1tl~1'J~Vl1 ~~fl~l'J~'J~ltlije:J~€l,~ "
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'U 'U

~ltJ b~'W1 ~ uria fl{i'1'J111ueJ tJ fll1~eJ tJi.1~~l~'U'lJeJ'Jel (;111~1{i'1'J.rr'W~1 (;1i.1eJ~bli.11~i.1 fl{i'l'J (;1flA1'JeJ ~1 'W~1'JtJ1~ bVlf"\
'IJ 'IJ 'U
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m&~eJtlmruVl~eJ1~'U'Ufl11~eJ6'l11~1'Wml bVitJ:W(;11:Wl11flVl~'J1116'l1:W11tl1-V'J1'W 1~ ~'W1tJ{i'1'J,
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